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7,25  
miljoen euro 
voor projecten 
en haalbaar-
heidsstudies

Haalbaarheidsstudie

Definitie Project gericht op het aantonen van de technische en/of 
commerciële haalbaarheid van een innovatieproject. Het 
project wordt uitgevoerd door een externe partij naar keuze 
van de aanvrager.

Vereisten Aanvrager is een MKB/KMO-bedrijf gevestigd in Zeeland, 
Nederlands-Limburg, Noord-Brabant of Vlaanderen

Duur Maximaal 6 maanden

Minimale begroting € 15.000

Steun 50% met een maximumsteun van € 10.000

CrossRoads2 is een project  
binnen het Europese programma 
Interreg Vlaanderen-Nederland. 
Het heeft als doel het stimuleren 
van duurzame grensoverschrij-
dende samenwerking rond  
kansrijke innovatieprojecten 
tussen KMO/MKB-bedrijven in 
Vlaanderen en Zuid-Nederland 
(Zeeland, Noord-Brabant en 
Limburg). De kerntaak bestaat 
uit het stimuleren van innovatie 
door:

•  het samenbrengen van bedrijven en het 
opzetten en begeleiden van Vlaams/Zuid-
Nederlandse consortia die samen projecten 
opstarten;

•  het financieel ondersteunen van bedrijven bij 
hun haalbaarheidsstudies (uitgevoerd door 
een extern expert) met als doel het opzetten 
van een innovatietraject in een latere fase;

•  het financieel ondersteunen van clusters van 
bedrijven bij hun Vlaams/Zuid-Nederlandse 
innovatieproject;

•  het opvolgen van deze projecten en het 
proactief meedenken naar vervolgstappen en 
valorisatie van de opgedane kennis.

CrossRoads2 reserveert 6,75 miljoen euro als subsidie voor 
innovatieprojecten en 0,5 miljoen euro voor haalbaarheids-
studies. De focus ligt hierbij op technologieën waarmee 
bedrijven kunnen inspelen op de groeiende internationale 
vraag naar slimme en duurzame oplossingen binnen de 
volgende topsectoren: high tech systemen, chemie en  
materialen, agrofood, life sciences & health, cleantech,  
bioboased economy, logistiek & maintenance.



Aanvraagproces
Het indienen van een subsidieaanvraag gebeurt via een systeem van oproepen. 
Er worden jaarlijks meerdere indiendata voorzien. Voor actuele openstellings- en 
sluitingsdata verwijzen wij u naar onze website: www.crossroads2.eu.

Voor toelichting en begeleiding bij de aanvraag, het zoeken naar geschikte partijen 
voor uitvoering, en dergelijke kunt u terecht bij de adviseurs van CrossRoads2. Zij 
begeleiden u door het hele traject en zorgen voor een maximale kans op subsidie voor 
uw aanvraag.

De aanvragen worden na indiening in eerste instantie beoordeeld op ontvankelijkheid. 
Daarna worden ze beoordeeld op hun inhoud door de Raad van Advies. Deze raad 
is samengesteld uit experts met een achtergrond in één van de eerder genoemde 
topsectoren. Deze experts beoordelen de aanvragen op basis van specifieke 
beoordelingscriteria en kennen per aanvraag een score toe. Zij vaardigen een advies uit 
over elk van de ingediende subsidieaanvragen. Op basis van de beoordeling door de 
Raad van Advies, beslist de Stichting CrossRoads over al of niet toekenning van subsidie 
voor elk van de aanvragen.

Beoordelingscriteria
Hieronder worden de criteria aangeduid die gehanteerd worden voor de beoordeling 
van de subsidieaanvragen.

Innovatieproject

Definitie Project gericht op demonstreren in een prototype van een 
nieuw proces of product en/of daaraan gekoppelde dienst

Vereisten Samenwerkingsverband van partijen waarin minimaal:
-  één MKB-bedrijf gevestigd in Zeeland, Nederlands-Limburg 

of Noord-Brabant
- één KMO-bedrijf gevestigd in Vlaanderen

Duur Maximaal 18 maanden

Minimale begroting € 50.000

Steun 45% met een maximumsteun van € 135.000

Haalbaarheidsstudie Innovatieproject

- competenties van de uitvoerders

- grensoverschrijdende meerwaarde

- mate van innovativiteit

-   bijdrage aan de concurrentiepositie 

van de aanvrager(s)

- competenties van de uitvoerders

- economische impact van het project

- grensoverschrijdende meerwaarde

- mate van innovativiteit

- kwaliteit van de projecten



Contact:

www.crossroads2.eu

Co-financiers

Projectpartners


